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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Eksterne briefinger og især National operationsplanlægning ved VFK-CH OPI fastholdes
og gives mere tid.
Eksamensform som en del af læringen. Ved valgfri perspektivering og efterfølgende åbne
spørgsmål, tilstræbes at udprøve de væsentligste af modulets læringsmål indenfor viden,
færdigheder og kompetencer.
Icecore udnyttelse og opbygning fastholdes, idet undermapper fjernes.
Undervisernes afslappede og kollegiale tilgang.
Hvad vi gør noget ved:
For lidt tid til
gruppediskussioner og
opgaver samt balancen
imellem planlægning og
akademisk niveau.
Tydeliggøre at modulet ikke er
et planlægningskursus.

Den generelle
forberedelsesgrad hos de
studerende påvirker den
pædagogiske model.

Udbygning af debat på
Icecore.

Hvordan
Pædagogisk model justeres,
således at der ikke fokuseres på
produkter, men mere på proces,
koncept, refleksioner og afsluttende
diskussion som værende
”produktet”.
Se ovenfor. En intro-lektion om
NATO Crisis Response Planning,
herunder hvordan doktrin og COPD
anvendes under modulet.
Justering af pædagogisk model. En
øget kommunikation om
læringsprocessen skal tydeliggøre
sammenhængen mellem
læringsmål, læringsaktiviteter og
roller, og herunder vigtigheden af at
man er forberedt til især
tilstedeværelser.
Delemner søges inddraget i
gruppediskussioner og LÆ
engagerer sig i debat efter behov.

Ansvar
Modula
nsvarlig

Termin
Medio 16

Modula
nsvarlig

Medio 16

Modula
nsvarlig

Medio 16

Modula
nsvarlig

Medio 16
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Hvad vi ikke gør noget ved:
Antallet af skriftlige opgaver
fastholdes.
Større justeringer.

Afventer
Større justeringer i
anvendelsen af scenarie og
pensum.

Hvorfor
Allerede besluttet omstrukturering vil påvirke dette, men
det vil have for omfattende konsekvenser i f.t. ECTSbelastning, at ændre til 2016.
Allerede besluttet omstrukturering vil afstedkomme
større justeringer.

På hvad
Allerede besluttet omstrukturering i
2017 af MO Basic og advanced fra
5 + 8 ECTS – til 5 + 2 advanced á
5 ECTS.

Ansvar
IMO

Termin
Primo 17

Ændringer til ressourcealokering mv
Evaluering: i et forsøg på at opnå endnu større deltagelse, foreslåes
det at evaluering udfærdiges i Icecore.

Ansvar Termin
USEK

Video-optagelser af plenumforelæsninger gøres lettere tilgængelige
via Icecore. Se. Bilag (Brian og Christians rapport som
fjernstuderende fra Irak under modulet)

USEK

Tilbagemelding til
studerende
Skriftligt

Hvordan

Hvornår

Mail og Icecore

Medio marts 16.

Information til interessenter

Hvad

Hvordan

Hvornår

NIL
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